
Flerbrukshaller 2015. 

Ny type standard Flerbrukshall – 1 spilleflate.  

 

 

MSO Sport/ Hugaas Entreprenør AS har i samarbeid med Norges Håndballforbund/Norges 

Basketball Forbund & Norges Bandyforbund utviklet en «ny» standard flerbrukshall som vi nå 

ønsker og informere klubber/ lag/kommuner/idrettsråd etc  om i det ganske land. 

Vi har bygget på «malen» som de tre overnevnte særforbund har i sin presentasjon/katalog : 

«Planlegging og bygging av fleridrettshaller i Norge ,okt 2014». 

Hallen(e) er bygget i stål , kledd med sandwichelementer i både vegger og tak. Vi har også utviklet 

et nytt massivt tretak, som kan eventuelt erstattes sandwichelementene i taket. 

 

 



Hallens innhold: 

I tillegg til aktivitetsflaten på 45X25 m består 1. etg av et inngangsparti/ foaje/kafeteria med kjøkken 

og  publikums toaletter, pluss heis/trapp opp til 2.etg. I tillegg  2 sett  garderober ,pluss 2 

dommergarderober. 

Inne i selve hallen er det sekretariat, 3 store lagerrom, rom for renhold/maskiner, og et disponibelt 

rom/ klubblokale/møterom på over 50 m2. 

 

 

2.etg: 

Består av et stort galleri/mesanin med kiosk. I tillegg har vi stort oppvarmingsrom/styrkerom på over 

150m2,pluss teknisk rom og 2 stk møterom på hele 27m2 og 37m2. I tillegg har vi lagt inn en enkel 

tribune med plass til mellom 200-300 personer. 

 



Utstyr i hallen : 

I tillegg er også følgende utstyr/inventar med i konseptet: 

Lys : 750 lux ihht krav fra Kulturdepartementet. 

Gulv: Kombielastisk gulv ferdig installert og oppmerket for flere idretter. 

Lyd: Komplett lydanlegg/speakeranlegg for tale og musikk med trøkk. 

Skillevegger: 2 stk skillevegger (motorisert), på tvers av banen, for flere treningsarealer. 

Resultattavle:  Digital resultattavle/multisport  for flere idretter (vegg-montert). 

   

         

 

               



 

 

 

I tillegg til fastmontert inventar levere vi også med ett sett standard håndballmål i Aluminium, som 

er godkjent for IHF som matchmål. 

I tillegg: 

-2 sett minimål for håndball 

-1 sett basketkurver for match 

-2 sett basketkurver på tvers av banen for trening.  

-Komplett utstyr for innebandy ( mål + vant/rink). 

-Hylser montert/installert i gulv for volleyball & Badmintonspill. 

 

 

 

I tillegg til vår standardmodell med en spilleflate ønsker vi her å vise 

noen av de andre modellene: 



Flerbruk Mini-«Skoeska» enkel hall uten fasiliteter. 

 

 

Enkel treningshall med spilleflate på 20X40m + sikkerhetssoner, totalt 25X45m aktivitetsflate. 

Hallen størrelse er på 25m bredde og 50 m lengde. Vi har satt av 25X5m =125m2 servicedel. 

Her har vi satt av to enkle garderober og et lagerrom, i tillegg til en liten foaje/inngangsparti. 

 Vi har ikke lagt vekt på vinduer, men ønsker klubben en «penere» fasade er dette fullt mulig. 

 

         

 

Enkel hall med for de som trenger en ekstra spilleflate/treningsflate. 

 

 



Type Flå 

 

 

   

 

Enkel Flerbrukshall med 1 spilleflate. Hallen har saltak form. 

I tillegg til spilleflaten/aktivitetsflaten forlenges hallen med et servicebygg/garderobebygg. 

Dette kan fås i både en-to og tre etasjer. 

En etasje er på ca 400m2. Her kan dere bla annet få 4/6 garderober-Teknisk rom-

Kiosk/billettkontor-Publikumstoaletter eventuelt en liten kafeteria. 

I 2.etg er det plass for styrketreningsrom-aerobic rom-sosialt rom-disprom-

ventilasjonsrom-klubblokale/møterom. 

I 3.etg står fritt for klubbens egne ønsker av rominnhold. 

 

 



Type Trondheim. 

Enkel hall med 2 spilleflater . 

Denne kan fås med eller uten garderober. Hallens størrelse er på 50X52m. 

 

Ved å legge inn 7 m ekstra på den ene langsiden, har vi 4 garderober + lagerrom mm . 

 

Vi kan også plassere en enkel tribune på kortsiden (Bak målene) 

 

 



Flerbruk 2 – Standard hall med 2 spilleflater. 

Denne hallen har 2 spilleflater, og har ett stort servicebygg. 

 

 

Denne hallen er på 50X55m=2750m2. I tillegg har vi plassert et servicebygg på 15X55m= 825m2. 

I tillegg til aktivitetsflaten på 50X55m, inneholder servicebygget : 

6 garderober -3 lagerrom-styrketreningsrom/oppvarmingsrom-stor foaje/kafeteria-kontorer-

vaktmester/billettrom-2 dommergarderober-doping/legerom. 

 

 

 



Samme hall kan også fås med to etg servicebygg. 

 

Andre etasjen har vi lagt inn følgende rominnhold: 

6 kontorer på hver 15m2-kantine på 30m2-3 møterom på 30 m2-Klubblokale på 65m2-

Festsal/klubblokale med kjøkken på hele 250m2-flere WC/HC 

Flerbruk 3- Standard hall med 3 spilleflater. 

Samme hall, men vi forlenger hallen med 25m , sik at vi får plass til 3 spilleflater. 

Aktivitetsflaten inne i selve hallen økes fra 50 m opp til 75m lengde. Samme bredde på 55m. 

Vi bruker samme servicebygg, men øker opp garderobedelen fra 6 til 8 garderober, og øker 

lagerkapasiteten opp fra 150m2 til 200m2( Krav fra Kulturdep), for å få maks spillemidler. 

 



Flerbruk 2000- Hall med 2 spilleflater & 2000 sitteplasser. 

Dette er en flerbrukshall som kan gjøres om til Elitehall ved behov. 

Hallen har det lille ekstra som kreves av fasiliteter, at det kan spilles kamper på øverste 

nivå . 

 

Hallens fotavtrykk er på 55X65m, totalt 3575m2, mens servicedelen er på 15X55m. 

Servicebygget er i to etasjer, hvor vi har plassert garderober, flere lagerrom, 

styrketreningsrom etc i første etasjen. 

I andre etasjen har vi flere kioskutsalg, kontorer, klubblokale, egen VIP-avdeling med VIP-

bokser, plass for TV/Radio produksjon, flere WC/HC. Vi har langt inn mesaniner/galleri på 

begge sidene av hallen for publikum. 

Vi har plassert 1000 sitteplasser på hver side , på «matchdager», trekkes 1000 sitteplasser 

ut på hver side(teleskopsystem), slik at 2000 tilskuere kan se på kamp. 

 



Under ser vi hallen som både treningshall og match hall. 

 

 

 

 



Arenaer. 

 

 

Over forslag til en flerbrukshall med 3 spilleflater, tribuner. 

I tillegg har vi lagt inn en klatrehall, treningsrom/styrkerom, kafeteria mm. 

Her har vi 3 fullskala treningsflater. Denne kan gjøres om til kamparena/matcharena, ved 

å snu matchbanen 90 grader, og trekke inn teleskoptribuner på hver langside. 

Her kan vi få plass til mange tilskuere, hvis ønskelig. 



I tillegg til disse standard Flerbrukshaller som vi har utviklet sammen med 

anleggskomiteen i Norges Håndballforbund, ønsker vi også her å presentere haller for Elite 

klubber. 

Her har vi haller med kapasitet fra 2000-3500-5000-8000 & 15000 pers. 

Se billedgalleri under 

    

    

  

                        



 

 

 

Komplett bygg fra fundament/ringmur til nøkkel i døra, ihht TEK 10 krav 

Kontakt: 400 33335  eller tor@msosport.no 
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